Aby ustanowić polecenie zapłaty:
1. Wypełnij poniższe formularze.
2. Wyślij obydwa na adres biura INSPRO: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.
Jeden pozostanie w INSPRO, drugi prześlemy do Twojego banku. Dziękujemy!
Masz pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu formularzy?
Skontaktuj się z Iloną Pietrzak nr tel.: 519 300 631 lub napisz aktywny_obywatel@inspro.org.pl.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

DEKLARACJA AKTYWNEGO OBYWATELA (egzemplarz dla INSPRO)
Tak, dołączam do Społeczności Aktywnych Obywateli.
Będę co miesiąc przekazywać INSPRO darowiznę w kwocie:

23 zł

31 zł

48 zł

Inna

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź;
tel./fax: 42 630 17 49; www.inspro.org.pl
NIP 7251872505; REGON 473224144;
KRS 0000191928

zł
Wyrażam zgodę na ustanowienie polecenia zapłaty na moim
rachunku bankowym.
Upoważniam mój bank do przekazywania co miesiąc z mojego
rachunku bankowego darowizny w kwocie określonej powyżej na rzecz Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO).

DANE DARCZYŃCY (zgodne z danymi podanymi w banku):
Imię i nazwisko (właściciela lub współwłaściciela konta)
Dokładny adres (zgodny z danymi w banku)
Ulica
Miejscowość

Nr domu / Nr mieszkania
Kod pocztowy

Poczta

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

-

-

Telefon kontaktowy

+ 4 8

Adres e-mail
Numer rachunku bankowego Darczyńcy
Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Darczyńcy

IDENTYFIKATOR DARCZYŃCY (wypełnia INSPRO)
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę dla banku prowadzącego wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy na obciążenie tego rachunku
w drodze polecenia zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny na rzecz Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO).
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Dane będą przetwarzane w celu: pozyskiwania wsparcia dla działalności statutowej od osób prywatnych w ramach Społeczności Aktywnych Obywateli, ustanawiania poleceń zapłaty w imieniu darczyńców, zawierania
umów darowizn i dokonywanie ich rozliczeń, utrzymania kontaktu z darczyńcami m.in. przez wysyłkę podziękowań. Więcej informacji dotyczących
przetwarzania danych osobowych.
Odwołanie polecenia zapłaty wymaga formy pisemnej z INSPRO lub bankiem Darczyńcy, pod rygorem nieważności.

Miejscowość i data

Podpis Darczyńcy

(zgodny z kartą wzoru podpisu w banku)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc:
▪ e-maila na adres dane@inspro.org.pl,
▪ pocztą tradycyjną na adres Administratora.
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Dane będą przetwarzane w celu: pozyskiwania wsparcia dla działalności statutowej od osób prywatnych w ramach Społeczności Aktywnych Obywateli, ustanawiania poleceń zapłaty w imieniu darczyńców, zawierania umów darowizn i dokonywanie ich rozliczeń, utrzymania kontaktu z darczyńcami m.in. przez wysyłkę podziękowań.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które polegają m.in. na realizacji rozliczeń
i utrzymywaniu relacji z darczyńcami.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a także ustanawiania poleceń zapłaty.
Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania polecenia zapłaty, jednak nie wcześniej niż
do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z dokonanymi darowiznami.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą: wskazany w oświadczeniu bank, ewentualnie operatorzy płatności, dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesu.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
▪ prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
▪ prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, oraz do ustalanenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
▪ prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
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